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PROTOKOLL 

FRA 3. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2023 

 

DATO: 10. februar 2023 

TID: 11.30 – 13.30  

STED: Fredrik Selmers vei 3, Oslo 

  

Ref. nr. 2013/65007  

 

Deltakende 

Kristin Johnsrud 

Per Hanstad 

Jonas Wasa Amin Farshchian 

Agnes Skagemo 

Fredrik Vaaheim 

 

Carl F. Gjerdrum (sekretariatet) (referent) 

Joakim Aase (sekretariatet) 

 

Sak 1 – Nasjonal grunnstøtte 2023 – tilskuddsberettigelse 

 

1.1 Altrusim for youth 

 

Vedtak: Saken utsettes til neste møte. 

 

1.2 World Saving Hustle 

 

Vedtak: World Saving Hustle (WSH) får etableringstilskudd etter forskriften § 17 for 

tilskuddsåret 2023. 

 

WSH gis kr 450 000 i etableringstilskudd. Tilskuddet er satt skjønnsmessig etter 

en vurdering av kriteriene i forskriften § 18. 

 

FUV gjør oppmerksom på at organisasjonene kan få etableringstilskudd i 

maksimum fem år, se forskriften av 18. januar 2022 § 6-2 andre ledd. For WSH 

betyr det at organisasjonen kan få etableringstilskudd til og med tilskuddsåret 

2025. WSH må derfor oppfylle alle kravene i forskriften §§ 4-1 og 4-2 første 

ledd senest i grunnlagsåret 2024 for å kunne være berettiget til å motta ordinær 

grunnstøtte i tilskuddsåret 2026. 

 

1.3 Youth Atlantic Treaty Association Norway 

 

Vedtak: Youth Atlantic Treaty Association (YATA) får etableringstilskudd etter 

forskriften § 17 for tilskuddsåret 2023. 

 

YATA gis kr 350 000 i etableringstilskudd. Tilskuddet er satt skjønnsmessig 

etter en vurdering av kriteriene i forskriften § 18. 

 

YATA får dispensasjon fra kravet om egen ansatt for kalenderåret 2023. 
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FUV gjør oppmerksom på at organisasjonene kan få etableringstilskudd i 

maksimum fem år, se forskriften av 18. januar 2022 § 18 andre ledd. For YATA 

betyr det at organisasjonen kan få etableringstilskudd til og med tilskuddsåret 

2026. YATA må derfor oppfylle alle kravene i forskriften §§ 4-1 og 4-2 første 

ledd senest i grunnlagsåret 2025 for å kunne være berettiget til å motta ordinær 

grunnstøtte i tilskuddsåret 2027. 

 

Sak 2 – Fastsetting av etableringstilskudd 2023 

 

Vedtak: Utvalget fastsatte etableringstilskuddet til World Saving Hustle og YATA 

Norge. Tilskuddene står i vedtakene til sakene 1.2 og 1.3. 

 

Sak 3 – Fordelingsutvalgets årsrapport 2022 

Sekretariatet la frem revidert utkast til årsmelding for 2022. Utvalget ga innspill til rapportens 

innhold. 

 

Vedtak: Utvalget ber departementet om tilbakemelding på formen på prinsippavklaringer  

i årsrapporten. Øvrige punkter i årsrapporten er godkjent av utvalget. 

 

Sak 4 – Forslag til forskriftsendring  

Utvalget diskuterte muligheten for å legge frem en forskriftsendring knyttet til praksisen med å 

gi velkomstgaver til nye medlemmer som overstiger kontingenten i verdi, og hvordan en slik 

forskriftsendring kunne se ut. Utvalget diskuterte også prosessen med en eventuell 

forskriftsendring.  

 

Vedtak: Fordelingsutvalget kontakter Landsrådet for Norges barne- og 

ungdomsorganisasjoner og Unge Funksjonshemmede for å sondere om det er 

ønskelig med en forskriftsendring på dette feltet, og diskuterer med departementet 

muligheten for å legge frem en forskriftsendring så kort tid etter forrige 

forskriftsrevisjon.  

 

Sak 5 – Forberedelse til halvårsmøte med departementet 

 

Vedtak: Utvalget gjennomgikk sakslisten til halvårsmøtet og fordelte ansvar for å innlede 

de forskjellige sakene. 

 

Sak 6 - Eventuelt 

 

• Sekretariatet tok opp at det kunne oppfattes som at det er uklart hvilken forskrift som 

gjelder for søknader om etableringstilskudd for tilskuddsåret 2023. 

 

 

Ved protokollen: 

      

Carl F. Gjerdrum (sign.)   

seniorrådgiver   
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Protokollen godkjennes: 

 

Kristin Johnsrud   

leder 

 

 

Møteplan for Fordelingsutvalget 2023: 

4. møte, tirsdag 7. mars 2023 kl. 09.00 – 12.00 

5. møte, mandag 17. april 2023 kl. 10.00 – 13.00 

6. møte, torsdag 25. mai 2023 kl. 11.00 – 14.00 

 

Møtene for Fordelingsutvalget holdes på Teams hvis ikke noe annet blir bestemt. 

 

Neste halvårsmøte med BFD avholdes ****** **. **** 2023 kl. **.**. 

Halvårsmøtet avholdes i Akersgata 5, hvis ikke noe annet blir bestemt. 


